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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5124 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ണേമ��� പഴെ�ടികൾ ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) ഉയരം �റ� ഇന�ി�� വിവിധ തരം
പഴെ�ടികൾ മിതമായ വിലയിൽ ലഭി��തിന്
എെ�ാെ� പ�തികൾ ആണ് നിലവിൽ ഉ�ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(എ) ഉയരം �റ� ഇന�ി�� പഴെ�ടിക�െട
വിതരണ�ിന് മാ�മായി പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��ി�. ഉയരം �ടിയ�ം �റ��മായ വിവിധ
ഇനം പഴവർ��ൾ�ായി കാർഷിക വികസന
കർഷക േ�മ വ��് വഴി പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��. വിവിധ തരം പഴെ�ടികൾ മിതമായ
വിലയിൽ ലഭി��തിന് കാർഷിക വികസന
കർഷക േ�മ വ��് “ഒ� േകാടി ഫല�� ൈത
വിതരണം” എ� ഘടകം “െഡവല�്െമ�് ഓഫ്
��്സ്  �േവ�് ആ�് െമഡിസിനൽ �ാ�്സ്”
എ� പ�തിയിൻ കിഴിൽ 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ നട�ിലാ�ി വ��. ��ത
പ�തിയി�െട സം�ാന�ിെ� തനത്
ഫല����ം വിേദശ�് നി�് െകാ� വ�്
ന�പിടി�ി�  ്വിളയി�ാൻ കഴി��
ഫലവർ��ളായ �ാഗൺ ��്, മാതളം, ചാ�
ഇന�ൾ, സേ�ാ�, അവ�ാേഡാ, ഓറ�്,
േപര�, നാരക ഇന�ൾ, കറിേവ�്, റ��ാൻ,
മാേഗാ�ീൻ, പ�ായ, വാഴ ഇന�ൾ, ച�ര�ളി,
ലി�ി, പാൽ�ഴം, മിറ�ിൾ ��്, ��ാ�, െവ�്
ഇ��ൻ െചറി, �ഡ്  ആ�ിൾ, ഇ��ൻ �ളി,
സീത�ഴം (അേനാന), ബറാബ, കേ�ഡ്  ആ�ിൾ

(ആ�), െന�ി, പാഷൻ ��്, �ാവ്, മാവ്, �രി�,
െകാടം�ളി, �ട�ിയ 30 ഇനം ഫല��ൈതകൾ
കർഷകർ�് വിതരണം െച� വ��. ഒ� േകാടി
ഫല�� ൈത വിതരണം പ�തി �കാരം നടീൽ
വ��ളായ, �ാ�്/െലയർ/ ടിഷ�കൾ�ർ വാഴ,
വാഴ��്, ഫല�� ൈ�കൾ �ട�ിയവയാണ്
വിതരണം നട��ത്. �ാ�്/െലയർ/ടിഷ�കൾ�ർ
വാഴ എ�ിവ 75% സ�ിഡിേയാ� �ടി�ം (25%
�ണേഭാ� വിഹിതം), ൈതകൾ
സൗജന��മായാണ് കർഷകർ� നൽകി വ��ത്.
േക�ാവി�ത പ�തിയായ മിഷൻ േഫാർ
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ഇ�േ��ഡ്  െഡവല�്െമ�് ഓഫ് േഹാർ�ി�ൾ�ർ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വാഴ, ൈകത��, �ാവ്,
�ാേദശിക വിളകളായ �ടം�ളി, ഞാവൽ എ�ീ
വിളക�െട �തിയ �ഷിേ�ാ��ൾ

�ാപി��തിന് ധനസഹായം നൽ���്.
വാഴ, ൈകത�� എ�ിവ�് െഹ�െറാ�ിന്
26250/- �പ, �ാവിന് െഹ�െറാ�ിന് 18000/-
�പ, �ടം�ളി, ഞാവൽ എ�ിവ�് െഹ�െറാ�ിന്
18000/- �പ എ� നിര�ിൽ ധനസഹായം നൽകി
വ��.

(ബി)

േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല ഏെതാെ� അംഗീ�ത
ന�റികളിൽ നി�ാണ് ഇ�രം പഴെ�ടികൾ
ലഭി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

(ബി) േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല േ��് സീഡ്  ഫാം
���ാടി, േ��് സീഡ്  ഫാം േപരാ�, ജി�ാ
�ഷിേ�ാ�ം ��ാളി, േകാ�ന�് ന�റി തിേ�ാടി
എ�ീ നാല് �ഷിേ�ാ��ളിൽ ഉയരം �റ�
ഇന�ി�� വിവിധതരം പഴെ�ടികൾ
കർഷകർ�് വിതരണം നട�ി വ��. ഇ�
�ടാെത ജി�യിെല അ�ത ന�റി (േകാടേ�രി,
�റേമരി) ര�ി ന�റി (വേ�ാളി, ���ൽ)
എ�ിവിട�ളി�ം ഉയരം �റ� ഇന�ി��

വിവിധതരം പഴെ�ടികൾ ലഭ�മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


